
Samen	  maken	  we	  
BUITENGEWOON	  onderwijs!



DECREET

OF



1 met	  een	   licht	  mentale	  beperking

2 met	  een	  matig	  of	  ernstig	  mentale	  beperking

3	  met	  ernstige	  emotionele	  of	  
gedragsproblemen

4	  met	  een	   lichamelijke	  beperking

5 in	  een	  ziekenhuis	  of	  in	  een	  preventorium

6	  met	  een	  visuele	  beperking

7	  met	  een	  auditieve	  beperking

8	  met	  ernstige	   leerstoornissen

Typologie: vroeger	  – nu	  

basisaanbod:op	  basis	  van	  onderwijsbehoeften
2 met	  een	  verstandelijke	  beperking	   (IQ	  ≤	  60)	  +	  
beperking	   in	  sociaal	  aanpassingsgedrag
3	  met	  emotionele-‐ of	  gedragsstoornis	  die	  geen	  
verstandelijke	  beperking	  hebben
4	  met	  een	  motorische	  beperking
5	  die	  opgenomen	  zijn	  in	  een	  ziekenhuis,	  een	  
residentiële	   setting	  of	  preventorium
6	  met	  een	  visuele	  beperking
7	  met	  een	  auditieve	  beperking,	  of	  taal-‐ of	  
spraakstoornis
9	  met	  een	  autismespectrumstoornis	  die	  geen	  
verstandelijke	  beperking	  hebben

Type	  voor	  kinderen	  … Type	  voor	  kinderen	  …



Aantonen dat de aanpassingen (STICORDI) onvoldoende
zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk
curriculum te kunnen blijven meenemen. Maximum 2 jaar,
verlengbaar na beslissing klassenraad en CLB. Verplichte
ondersteuning van school buitengewoon onderwijs en CLB
bij zoeken naar school en zorgen voor ondersteuning tot
vlotte overgang

BA

Typologie

9 voor	  kinderen	  met	  een	  autismespectrumstoornis	  en	  die	  geen	  
verstandelijke	  beperking	  hebben
• Kinderen	  met	  een	  autismespectrumstoornis	  zijn	  kinderen	  bij	  
wie	  op	  basis	  van	  gespecialiseerde,	  door	  een	  multidisciplinair	  
team	  aangeleverde	  diagnostiek,	  met	  inbegrip	  van	  psychiatrisch	  
onderzoek,	  een	  van	  de	  volgende	  problematieken	  wordt	  
vastgesteld:

• a)	  de	  autistische	  stoornis;
• b)	  een	  pervasieve ontwikkelingsstoornis	  niet-‐anders-‐
omschreven.	  



Een	  boeiende	  ontdekkingstocht
met	  doelen	  die	  ons	  uitdagen…



En  nu?



En  nu?

Speerpunten	  M	  voor	  BuO	  

• HGW:	  onderwijsbehoeften	   centraal
• zorgcontinuüm
• gewone	  	  curriculum
• typologieën	   	  focus	  op	  basisaanbod	  en	  type	  9
• (handelingsplannning	   gewoon	  onderwijs?)
• rol	  van	  	  BuO	  in	  inclusiewerking
• inclusiegedachte	  in	  het	  BuO

" GOn	  en	  ION



En  nu?
Fase	  1:	  verzamelen	  -‐ registreren	  -‐ analyseren

-‐ Materialen	  HGW
-‐ Materialen	  zorgcontinuüm
-‐ Visietekst	  leerlingbegeleiding
-‐ Doelenboek	   basisonderwijs
-‐ Leidraad	  van	  een	  autivriendelijke school
-‐ Leerplannen
-‐ Ontwikkelingsdoelen	   BuBaO	  en	  BUSO
-‐ Opleidingsprofielen	   BUSO
-‐ OBPWO	  onderzoek	  Gon	  	  -‐ ION
-‐ Van	  handelingsplanning	   naar	  handelingsplan
-‐ Visie	  op	  handelingsplanning



En  nu?

=	  Waar	  gaan	  we	  voor?	  Waar	  moeten	  we	  werk	  van	  maken?	  Ambities?

1. INCLUSIE
-‐ Scholen	  voor	  BuO	  	  kennen	   de	  inclusiegedachte	  en	  enten	  hun	  werking	  hierop.
-‐ Leraren	  in	  	  het	  BuO	  onderschrijven	   de	  inclusiegedachte	  en	  dragen	  deze	  uit.
-‐ Scholen	   	  voor	  BuO	  	  wisselen	  	  expertise	  	  uit	  	  met	  elkaar	  en	  met	  scholen	  voor	  
gewoon	  onderwijs.	  

2. HGW	  
-‐ Scholen	  voor	  BuO	  stellen	  de	  onderwijs-‐ en	  opvoedingsbehoeften	   van	  
leerlingen	  centraal

-‐ Scholen	  voor	  BuO	  hanteren	  de	  7	  uitgangspunten	   van	  handelingsgericht	  
werken	  in	  hun	  werking.

3. ZORGCONTINUÜM
-‐ Scholen	   	  voor	  BuO	  	  stemmen	  hun	  handelingsplanmatige	   aanpak	  	  af	  op	  het	  
zorgcontinuüm.

Fase	  2:	  doelen



En  nu?

=	  Waar	  gaan	  we	  voor?	  Waar	  moeten	  we	  werk	  van	  maken?	  Ambities?

4. TYPE	  BASISAANBOD
Gericht	  op	  het	  gemeenschappelijk	  curriculum

-‐ Scholen	  met	  het	  type	  basisaanbod	  stemmen	  hun	  visie	  en	  schoolorganisatie	  
(structuur,	   systemen,	  cultuur	  en	  mensen)	  af	  op	  de	  onderwijs-‐ en	  
opvoedingsnoden	   van	  de	  (nieuwe)	  doelgroep.

-‐ Scholen	  met	  het	  type	  basisaanbod	   in	  het	  BuBaO	  leren	  werken	  met	  de	  
netgebonden leerplannen.
(Voor	   scholen	  met	  het	  type	  basisaanbod	   in	  het	  BuSO wachten	  we	  de	  
regelgeving	  af	  om	  doelen	   te	  formuleren.)

5. TYPE	  9
-‐ Scholen	  die	  type	  9-‐onderwijs	  programmeren	  stellen	  hiervoor	  een	  	  
oprichtingsdossier	   samen.

-‐ Scholen	  die	  type	  9	  organiseren	  stemmen	  hun	   	  visie	  en	  schoolorganisatie	  
(structuur,	   systemen,	  cultuur	  en	  mensen)	  af	  op	  de	  onderwijs-‐ en	  
opvoedingsnoden	   van	  de	  (nieuwe)	  doelgroep.

Fase	  2:	  doelen



En  nu?

1. INCLUSIE
• OVSG	  ontwikkelt	  een	  visie	  op	  inclusie.
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  ontwikkelen	   van	  een	  schooleigen	  visie	  op	  inclusie.
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  opstellen	  en	  uitvoeren	  van	  een	  beleid	  rond	  inclusie	  

(beleidsplan)	  uitgaande	  van	  regelgeving	  en	  pedagogisch	  didactisch	  oogpunt.
• OVSG	  bouwt	  een	  globaal	  professionaliseringsaanbod	  uit	  om	  leerkrachten	  en	  

schoolteams	  competenties	  bij	  te	  brengen	  om	  een	  meer	  inclusieve	  aanpak	  vorm	  te	  
geven.

• OVSG	  bouwt	  netwerken	   uit	  om	  scholen	  voor	  gewoon	  en	  buitengewoon	   onderwijs	  
samen	  te	  brengen	  met	  het	  oog	  op	  uitwisseling	  van	  expertise.

2. HGW	  
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  ontwikkelen	   van	  vaardigheden	  om	  de	  

onderwijsbehoeften	   van	  leerlingen	  in	  kaart	  te	  brengen,	  zonder	  per	  definitie	  een	  
koppeling	  te	  maken	  met	  diagnose	  en/of	  label.

• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  om	  bij	  de	  handelingsplanmatige	  aanpak	  te	  vertrekken	  
vanuit	  de	  HGW-‐gedachte.

• OVSG	  bouwt	  een	  globaal	  professionaliseringsaanbod	  uit	  om	  leerkrachten	  en	  
schoolteams	  competenties	  bij	  te	  brengen	  om	  HGW-‐gericht	  te	  werken.

Fase	  3:	  acties



En  nu?

3. ZORGCONTINUÜM
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  in	  het	  hanteren	  van	  het	  zorgcontinuüm	  als	  referentiekader	  

bij	  het	  uitbouwen	   van	  een	  	  leerlingbegeleiding	  die	  efficiënt,	  	  functioneel	  en	  effectief	  
is.

• OVSG	  bouwt	  een	  globaal	  professionaliseringsaanbod	  uit	  om	  leerkrachten	  en	  
schoolteams	  competenties	  bij	  te	  brengen	  om	  hun	  onderwijs	  vorm	  te	  geven	  vanuit	  het	  	  
zorgcontinuüm.

4. TYPE	  BASISAANBOD
• OVSG	  ontwikkelt	  een	  visie	  op	  onderwijs	  binnen	  type	  basisaanbod.
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  ontwikkelen	   van	  een	  schooleigen	  visie	  op	  onderwijs	  

binnen	  type	  basisaanbod.
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  opstarten	  van	  een	  werking	  binnen	  type	  

basisaanbod.
• Voor	  het	  BuBaO	  herwerkt	  OVSG	  het	  digitale	  doelenboek,	  zodat	  ook	  scholen	  met	  het	  

type	  basisaanbod	  hiervan	  gebruik	  kunnen	  maken.
• OVSG	  bouwt	  een	  globaal	  professionaliseringsaanbod	  uit	  om	  leerkrachten	  en	  

schoolteams	  competenties	  bij	  te	  brengen	  om	  het	  type	  basisaanbod	  vorm	  en	  inhoud	  te	  
geven.

• OVSG	  bouwt	  netwerken	   uit	  om	  scholen	  voor	  gewoon	  en	  buitengewoon	   onderwijs	  
type	  basisaanbod	  samen	  te	  brengen	  met	  het	  oog	  op	  uitwisseling	  van	  expertise.

Fase	  3:	  acties



En  nu?

.

4.	  TYPE	  BASISAANBOD
• OVSG	  ontwikkelt	  een	  visie	  op	  onderwijs	  binnen	  type	  basisaanbod.
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  

schooleigen	  visie	  op	  onderwijs	  binnen	  type	  basisaanbod.
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  opstarten	  van	  een	  werking	  

binnen	  type	  basisaanbod.
• Voor	  het	  BuBaO	  herwerkt	  OVSG	  het	  digitale	  doelenboek,	   zodat	  

ook	  scholen	  met	  het	  type	  basisaanbod	  hiervan	  gebruik	  kunnen	  
maken.

• OVSG	  bouwt	  een	  globaal	  professionaliseringsaanbod	   uit	  om	  
leerkrachten	  en	  schoolteams	  competenties	  bij	  te	  brengen	  om	  het	  
type	  basisaanbod	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven.

• OVSG	  bouwt	  netwerken	  uit	  om	  scholen	  voor	  gewoon	  en	  
buitengewoon	  onderwijs	  type	  basisaanbod	  samen	  te	  brengen	  
met	  het	  oog	  op	  uitwisseling	  van	  expertise.

Fase	  3:	  acties



En  nu?

5. TYPE	  9
• Begeleiding	  van	  scholen	  bij	  samenstelling	  oprichtingsdossiers	  
• OVSG	  ontwikkelt	  een	  visie	  op	  onderwijs	  binnen	  type	  9.
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  ontwikkelen	   van	  een	  schooleigen	  visie	  op	  onderwijs	  

binnen	  type	  9.
• OVSG	  ondersteunt	  scholen	  bij	  het	  opstarten	  /	  optimaliseren	  van	  een	  werking	  binnen	  

type	  9.
• Voor	  het	  BuBaO	  herwerkt	  OVSG	  het	  digitale	  doelenboek,	  zodat	  ook	  scholen	  met	  het	  

type	  9	  hiervan	  gebruik	  kunnen	  maken.
• OVSG	  bouwt	  een	  globaal	  professionaliseringsaanbod	  uit	  om	  leerkrachten	  en	  

schoolteams	  competenties	  bij	  te	  brengen	  om	  het	  type	  9	  vorm	  en	  inhoud	  te	  geven.
• OVSG	  bouwt	  netwerken	   uit	  om	  scholen	  voor	  buitengewoon	  onderwijs	  type	  9	  samen	  

te	  brengen	  met	  het	  oog	  op	  uitwisseling	  van	  expertise.
• OVSG	  bouwt	  netwerken	   uit	  om	  scholen	  voor	  gewoon	  en	  buitengewoon	   onderwijs-‐

type 9	  samen	  te	  brengen	  met	  het	  oog	  op	  uitwisseling	  van	  expertise.

Fase	  3:	  acties



HOE  KRIJGEN  WIJ  DIT  GEORGANISEERD?
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werkwijze

Team	  BuO directies netwerken

Visie	  +	  concretisering



directies

netwerken

directeurenplatform

seminarie

intervisiegroep

Schoolspecifieke vraag

Thema-‐netwerk

Paramedici
Logo

Kine/ergo
Ortho/psycho

Typespecifieke netwerken
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onderwijsproces

Missie                    visie                  strategie

Organisatiegedrag

gepassioneerd  professioneel
teamspelers

Veranderaanpak
-leiderschap

Conserverende  krachten

On
tw
ikk
ele
n

On
tw
er
pe
n

INTEGRALE  BENADERING
getalenteerd

ondernemend

zelfstandig
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een  visie  geeft  antwoord  op  de  vragen…

• Waarom  bestaan  wij?  
• Wat  doen  wij?

• Waarvoor  staan  wij?
• Welke  waarden  typeren  ons  
onderwijskundig    en  dagdagelijks  handelen?

• Waarin  willen  wij  excelleren?
• Welke  reputatie  willen  wij  opbouwen?
• Naar  waar  gaan  wij?

• Waar  liggen  onze  prioriteiten?

EEN  VISIE…  GEEFT  RICHTING
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Visieontwikkeling	  	  	  



Bepalen	  speerpunten



Onderwijs  aan  leerlingen   type  BA  heeft  als  bedoeling  een  aanbod  te  
organiseren   voor  leerlingen  bij  wie  de  onderwijsbehoeften   dermate  zijn  en  
voor  wie  al  tijdens  het  gewoon  kleuteronderwijs   of  het  gewoon  lager  
onderwijs  aantoonbaar   blijkt  dat  de  aanpassingen,  waaronder  
remediërende,   differentiërende,  compenserende  of  dispenserende  
maatregelen  ofwel  disproportioneel   ofwel  onvoldoende   zijn  om  de  leerling  
binnen  het  gemeenschappelijk   curriculum  te  kunnen  blijven  meenemen  in  
een  school  voor  gewoon  onderwijs.   (Uit  decreet  Basisonderwijs)
Een  school   type  BA  neemt  een  aantal  speerpunten   in  de  focus  om  dit  te  
realiseren.  Dit  alles  vraagt  professionalisering   van  de  teamleden  om  
tegemoet  te  komen  aan  de  specifieke  noden  van  deze  doelgroep.

Buitengewoon	  Onderwijs

Visie	  op	  type	  Basisaanbod



Onderwijs-‐behoeften	  
worden	   in	  kaart	  
gebracht	  i.f.v.	  
maatregelen

Terugkeer-‐gedachte

Afstemming	  met	  het	  
gewoon	  onderwijs	   is	  

nodig

Geïntegreerde	   multi-‐
disciplinariteit

Diversiteit/
heterogeniteit

Competenties	   Leren	  
leren	  en	  sociaal-‐

emotionele	   ontwikkeling



Onderwijs	  aan	  leerlingen	  type	  9	  heeft	  als	  bedoeling	  een	  aanbod	  te	  organiseren	  
voor	  leerlingen	  met	  een	  autismespectrumstoornis	  die	  geen	  verstandelijke	  
beperking	  hebben	  zoals	  bepaald	  in	  de	  definitie	  van	  type	  2.	  
Een	  type	  9	  school	  neemt	  hierbij	  	  een	  aantal	  speerpunten	  in	  de	  focus	  om	  dit	  te	  
realiseren.	  Dit	  alles	  vraagt	  professionalisering	  van	  de	  teamleden	  om	  tegemoet	  te	  
komen	  aan	  de	  specifieke	  noden	  van	  deze	  doelgroep.

Buitengewoon	  Onderwijs

Visie	  op	  type	  9



Contexten	  verduidelijken	  door	  aanpassingen	  te	  doen	  in	  tijd,	  ruimte,	  activiteiten	  en	  interactie

Expliciet	  aandacht	  besteden	  aan	  sociaal	  en	  emotioneel	  ontwikkeling	  en	  leren	  leren	  

Multidisciplinaire	  teamwerk	  

Trainen	  van	  maatschappelijke	  redzaamheid	  vertrekkende	  vanuit	  een	  functionele	  aanpak

Samenwerking	  met	  ouders	  en	  andere	  partners



Expeditie	  M	  -‐ Routeboek

Een	  routeboek	  bij	  de	  zoektocht	  naar	  onderwijs	  dat	  zorgzaam	  
is	  voor	  allen	  en	  tegemoet	  komt	  aan	  de	  specifieke	  

onderwijsbehoeften	  van	  elke	  leerling.	  



Expeditie	  M	  -‐ Routeboek

expeditie

routeboek



Groeiend	  routeboek	  op	  
extranet



Hoofdstuk	  0:	  introductie



Hoofdstuk	  1:	  Een	  mond	  vol	  zorg



Hoofdstuk	  2:	  zorgzaam	  
omgaan	  met	  de	  
schoolloopbaan	  van	  
leerlingen



Hoofdstuk	  3:	  zorgzaam	  aan	  
de	  slag	  binnen	  het	  
zorgcontinuüm

Invulling  vanaf  het  derde  trimester

In  functie  van  gesprekken  
klassenraden

Zorgzame  acties  in  fase  0  en  1  
(als  aanvulling  op  protocol  PRODIA)mini-wijzers

pedagogisch-didactisch



Concretiseren	  van	  de	  speerpunten




